
Sønderjysk Skoleskak 

        Vojens Skakklub             
 

Ugebrev uge 2011:48  

 

Juleturnering – spil skak med julemanden! 
 

Haderslev Skoleskaks juleturnering lørdag den 10. 

december 2010 kl. 9.30  

på Sct. Severin Skole, Moltrupvej 1a, 6100 Haderslev, 

bygning A øverst 

 

Turneringen er åben for alle skoleskakspillere. 

 

Gruppeinddeling: 

Efter alder. Afhængig af antal tilmeldinger kan grupper 

slås sammen eller deles.  

Gruppe A: Spillere født 1991-1994 

Gruppe B: Spillere født 1995-1996 

Gruppe C: Spillere født 1997-1998 

Gruppe D: Spillere født 1999-2000 

Gruppe E: Spillere født 2001-2002 

Gruppe F: Spillere født 2003 -  

Gruppe G: Begyndere (højst 1 år skoleskak) 

Gruppe X: Forældre, chauffører m.m. 

 

Betænkningstid: 25 minutter pr. spiller pr. parti.  

 

Antal runder/partier: 

Der spilles 6 runder i hver gruppe. Er der færre end 7 

spillere i en gruppe, spilles alle mod alle. Ny runde 

starter, når alle partier i gruppen er spillet.  

 I gruppe X spilles alle mod alle. Ved større 

deltagerantal end 6 deles gruppen. 

 

Program: 

9.30 Velkomst 

9.40: 1. runde starter! 

Ca. 11-13 Julemanden kommer og spiller skak med 

nogle af deltagerne. 

ca. 16.00: Afslutning og tak for i dag.  

 

Præmieuddeling vil finde sted efterhånden som 

grupperne færdigspilles. Der er præmie til mindst hver 

3. spiller og diplomer til alle deltagere. 

De første grupper vil sandsynligvis være færdige 

mellem kl. 14 og kl. 15. 

 

Deltagerindskud: 

Det koster 40 kr. at være med (X – gruppen er dog 

gratis. 

 

Tilmelding: 

 

Tilmelding med navn, evt. klub og fødselsår til Kai 

Bjørnskov, (kai@skoleskak.dk  eller telefon 2990 6359 

senest torsdag den 8. december 2011.  

Tilmelding til gruppe X kan ske på spillestedet 

Evt. spørgsmål om turneringen ligeledes til 

Kai Bjørnskov. 

 

Fra kredsbestyrelsens møde den 23.11.2011 

 

På dagsordenen var bl.a. DM i Odense, hvor der er 9 

sønderjyske deltagere – heraf 5 fra Haderslev og 1 fra 

Vojens. 

Økonomi. Med en enkelt undtagelse har skolerne ind-

betalt kontingent og kassebeholdningen er dermed 

tilfredsstillende i forhold til budgettet.  

Sønderjysk EMT for skoleskakspillere blev sponso-

reret (præmier) af UC Syd. 

Nye skoler. Drøftelse af mulighederne for at støtte nye 

skoler og aktivere dem i kredsarbejdet. Bestyrelsesmø-

derne søges foreløbig afholdt på forskellige skoler. 

Ugebrevet udsendes til sønderjyske skoleskakafdelin-

ger, men også til kredsledere og andre interesserede 

over hele landet.  

 

Kalenderen efterår 2011 

 

Lørdag-søndag 26.-27.11 DM i skoleskak, 

individuelt (Thorbjørn Møller og Asbjørn Schack har 

kvalificeret sig i hver deres aldersgruppe). 

Onsdag den 23.11. kl. 19. Kredsbestyrelsesmøde 

Mandag den 28.11. skoleskak 

Mandag den 5.12. skoleskak 

Lørdag den 10.12. Juleturnering 

Mandag den 12.12. skoleskak 

Mandag den 19.12. Julehygge/-afslutning 

Onsdag den 28.12. SGP i Vojens 

 

Begivenheder som turneringer og møder omtales 

altid mindst ugen før i ugebrevet. 

 

Husk at checke hjemmesiden 

www.vojensskakklub.dk  regelmæssigt. Se også 

www.skoleskak.dk  

 

Vojens Skakklub, junior-/skoleskak 

Mandage kl. 18-19 i Danmarksgade 8, (lokale 1) 

Vojens 

Juniorleder: Morten Jessen,  

Tlf.: 7454 0435 - Email: morten.jessen@hotmail.com  

mailto:kai@skoleskak.dk
http://www.vojensskakklub.dk/
http://www.skoleskak.dk/
mailto:morten.jessen@hotmail.com


Hvid trækker og gør mat i 1 træk 

 

Diagram 101  

XABCDEFGHY 
8-+-+q+-mk( 
7zpl+-+-+p' 
6-zp-+-+-zP& 
5+-zp-+p+-% 
4-+P+-+-+$ 
3+P+-+-wQ-# 
2P+-tr-+P+" 
1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 102 

XABCDEFGHY 
8r+-wq-mk-+( 
7+p+-vl-+-' 
6p+-+QsN-tr& 
5+-sn-sn-+-% 
4-+-zpP+-+$ 
3zP-+-+-+-# 
2-zP-+-zPPzP" 
1tR-+-mK-+R! 
xabcdefghy 

 

Diagram 103  

XABCDEFGHY 
8r+l+-+-+( 
7zppzpnwQ-+-' 
6-+q+-+p+& 
5+-+N+kzp-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-zP-# 
2PzPP+P+-zP" 
1+-mKR+-+-! 
xabcdefghy 

 

Hvid trækker og gør mat i 2 træk 
 

Diagram 104 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-mk( 
7zpl+q+-+p' 
6-zp-+-+-zP& 
5+-zp-+p+-% 
4-+P+-+-+$ 
3+P+-+-wQ-# 
2P+-tr-+P+" 
1+-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 105  

XABCDEFGHY 
8r+-wq-mk-tr( 
7+p+-vl-+-' 
6p+-+QsN-+& 
5+-sn-sn-+-% 
4-+-zpP+-+$ 
3zP-+-+-+-# 
2-zP-+-zPPzP" 
1tR-vL-mK-+R! 
xabcdefghy 

 

Diagram 106  

XABCDEFGHY 
8r+l+-+-+( 
7zppzpn+-wQ-' 
6-+q+k+p+& 
5+-+N+-zp-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-zP-# 
2PzPP+P+-zP" 
1+-mKR+-+-! 
xabcdefghy 

 



Røntgentræk 
 

Diagram 107 

 

Diagram 107 er fra en græsk turnering i Thessalo-

niki 2011 – et helt moderne eksempel. Hvid har to 

bønder mere, men sort er gået i gang med hvids 

konge. Hvid fortsatte nu med 23. Le2xc4, og sort 

opgav! Hvorfor gjorde sort dog det? Find 2 sorte 

muligheder og hvids svar på dem. 

 

XABCDEFGHY 
8l+r+-+k+( 
7wQ-+-+-zpp' 
6-+-zpp+r+& 
5+-+-+p+-% 
4-zPn+-+-wq$ 
3zP-+-zPP+-# 
2-vL-+LtRPzP" 
1tR-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 108 
 

Så er vi i slutspil, og bønderne ræser mod det felt, 

hvor de kan forvandles til dronninger. Hvid er i 

trækket og når at få dronning på nøjagtig samme 

tid som sort: 1. a5-a6, f3-f2 2. a6-a7, f2-f1D 3. 

a7-a8D – men sort har regnet længst og spiller nu 

en killer, som vinder omgående. Hvilket træk? 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+K+k+-zp& 
5zPp+-+-+-% 
4-+-+-+-zP$ 
3+-+-+p+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

 

Røntgentræk 
 

Diagram 109 
 

Diagram 109 er morsomt derved, at Dansk Skak 

Unions formand har de hvide brikker mod en ta-

lentfuld junior i Tåstrup 2007. Det ses nok, at den 

hvide stilling ligger på dødslejet, men efter hvids 

næste træk, 1. Sd2-f1 går det stærkt. 

Hvad trækker sort? 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+l+pzp-+& 
5+-+-zp-zp-% 
4-zp-+PmkP+$ 
3+P+Kvl-+-# 
2-+-sNL+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 110 

 

Et vanskeligt eksempel – eller måske ikke? Den 

sorte konge og dronning står på samme række, og 

hvid kan give en afdækkerskak. Kan man kombi-

nere disse elementer? Hvid kunne! Han lod det ene 

tårn lave en assist, så det andet kunne give en nak-

kebal (lave et røntgentræk). Hvordan vandt hvid? 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+q+-+-mk-' 
6-+p+-tR-+& 
5zP-+l+-+-% 
4-+-vL-+-tR$ 
3+-+-+P+-# 
2-+-+-+K+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 



Spil et parti igennem 
 

I italiensk ser man ofte, at spillerne binder hinan-

dens springere på f3 eller f6 med en løber. Man skal 

her lægge mærke til, at der er meget stor forskel på, 

om der er rokeret eller ej! Er der ikke rokeret, er 

bindingen tit uden virkning, medens den efter roka-

den kan ødelægge en kongestilling. Her er et ek-

sempel. 

 

Süssmann – Schiffers, Sct. Petersburg 1873 

Italiensk 

1. e2-e4, e7-e5 2. Sg1–f3, Sb8-c6 3. Lf1–c4, Lf8-c5 

4. d2-d3, d7-d6 5. Sb1–c3, Sg8-f6 6. 0–0 For en 

gangs skyld var der ingen grund til at rokere så tid-

ligt – nu kommer en rigtig ubehagelig binding. 6. -, 

Lc8-g4 7. Lc1–g5 De to bindinger ser nok ens ud, 

men er helt forskellige. Hvid har rokeret og får 

ødelagt sin kongestilling. Sorts konge står foreløbig 

sikkert på e8, og sort får den åbne g-linie, hvis hvid 

bytter på f6. 7. -, Sc6-d4 8. Sc3-d5, Sd4xf3+ 9. 

g2xf3, Lg4-h3 10. Sd5xf6+?? Først nu kommer 

hvid rigtig galt af sted. Hans tårn er angrebet af den 

sorte løber, og nu bliver hans løber angrebet af en 

sort bonde, så han må mindst tabe en kvalitet. Som 

før nævnt bliver g-linien åbnet, så den hvide konge 

kommer i livsfare. Hvid har ikke tænkt sig godt om! 

10. -, g7xf6 11. Lg5-h4  

XABCDEFGHY 
8r+-wqk+-tr( 
7zppzp-+p+p' 
6-+-zp-zp-+& 
5+-vl-zp-+-% 
4-+L+P+-vL$ 
3+-+P+P+l# 
2PzPP+-zP-zP" 
1tR-+Q+RmK-! 
xabcdefghy 

 

Her kan sort spille 11. -, Th8-g8+ 12. Lh4-g3, h7-

h5, og hvid mister sin løber. Men han finder på no-

get meget smartere: 11. -, f6-f5!! Og hvid opgav på 

stedet. Slår han den sorte dame med 12. Lh4xd8, 

kommer 12. -, Th8-g8+ 13. Kg1-h1 (13. Ld8-g5, 

Tg8xg5+ udsætter kun dommen 1 træk) 13. -, Lh3-

g2+ 14. Kh1-g1, Lg2xf3# 

Løsninger 
 

Diagram 101: 1.Dg3-g7#  

Diagram 102: 1. De6-g8# 

Diagram 103: 1. Sd5-e3# 

Diagram 104: 1. Te1-e8+, Dd7xe8 2. Dg3-g7# 

Diagram 105: 1. Lc1-h6+, Th8xh6 2. De6-g8# 

Diagram 106: 1. Dg7-e7+, Ke6-f5 2. Sd5-e3# 

 

Diagram 107: Sort opgav efter 1. Le2xc4, for hvis 

han svarer 1. -, Tc8xc4, mister han La8 og efter 1. -, 

Dh4xc4 spiller hvid 2. Ta1-c1 (røntgentrækken!) og 

vinder sorts dronning for tårn og løber. I skoleskak 

spiller man videre, men i mesterpartier opgiver man, 

når man er så langt bagefter. 

Diagram 108. Sort vandt omgående med 3. -, Df1-

h1+ (røntgentrækket!), og den fine nye hvide drøn-

ning falder. Røntgentrækket (eller nakkeballen, hvis 

man tænker billard) er noget, man altid skal tage sig 

i agt for i dronningeslutspil. 

Diagram 109. Efter hvids 1. Sd2-f1 for at angribe 

Le3 kom det dræbende 1. -, Lc6-b5+, og hvid må 

forlade stakkels Le2, der slås. 

Diagram 110: Hvid startede med et dobbeltangreb, 

som samtidig er en assist.  Trækket var 1. Tf6-f7++ 

(dobbeltskak!). Sort er nødt til at slå tårnet: 1. -, 

Kg7xf7. Men så er der plads til røntgenangrebet: 2. 

Th4-h7+, og sort opgav. Han mister dronningen. 

 

 


